
Οδηγίες για την Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) 

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος 

σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε 

μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, 

κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και 

τηλεφωνικά. 

Αρχικά θα λάβετε email από το σχολείο που θα σας ενημερώνει την ημέρα, ώρα, το 

μάθημα και το όνομα του καθηγητή, όπως επίσης και ένα σύνδεσμο (link) που 

αφορά την τάξη του καθηγητή και όταν έχετε μάθημα μαζί του θα πατάτε σε αυτό 

το link. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (υπολογιστής, κινητό, tablet) 

Α. Σύνδεση με υπολογιστή 

Αν συνδεθείτε με υπολογιστή, ανοίξτε ένα φυλλομετρητή (π.χ. Google Chrome) και 

γράψτε το link του καθηγητή που λάβατε στο παραπάνω email.(εικόνα  1) 

 

Στην συνέχεια δώστε τα εξής στοιχεία: 

Το όνομα σας (σωστά γραμμένο, όχι ψευδώνυμο) 

Το email σας 

Με τη συναίνεση σας για δικαιώματα χρήσης εικόνας, βίντεο, εγγραφής ήχου κτλ. 

Φτάνετε στην τελική οθόνη που πρέπει να επιλέξετε να εισέλθετε στην τάξη του 

καθηγητή (JOIN).  



 

Β. Σύνδεση με κινητό ή tablet 

Αν συνδεθείτε με κινητό ή tablet, ανοίξτε το link και εγκαταστήστε  την εφαρμογή 

CISCO WEBEX MEETINS. (εικόνα 2) 

 

Στην συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή, και δώστε τα εξής στοιχεία: 

Το όνομα σας (σωστά γραμμένο, όχι ψευδώνυμο) 

Το email σας 

Με τη συναίνεση σας για δικαιώματα χρήσης εικόνας, βίντεο, εγγραφής ήχου κτλ. 

Φτάνετε στην τελική οθόνη που πρέπει να επιλέξετε να εισέλθετε στην τάξη του 

καθηγητή (JOIN).  

 

ΤΗΕΦΩΝΙΚΑ (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο internet, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Call In, δηλαδή την κλήση σταθερού Ελληνικού 
αριθμού από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Αυτό θα σας επιτρέψει να συμμετέχετε 
στο μάθημα και να παρακολουθήσετε το ηχητικό κομάτι. Παρακαλούμε 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ΜΟΝΟ εφόσον δεν έχετε σύνδεση στο 
internet.  

1.Ενημερώστε τον καθηγητή σας ότι θα παρακολουθήσετε τηλεφωνικά το μάθημα 
για να σας δώσει τον κωδικό της αίθουσας και να την ξεκλειδώσει. Ο κωδικός 
της αίθουσας δεν αλλάζει, μπορείτε να τον κρατήσετε και για επόμενα 
μαθήματα. 



2.Από το τηλέφωνό σας καλέστε 211 990 2394. Προσοχή: αυτός είναι ο μόνος 
αριθμός που πρέπει να καλείτε. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κλήσης 
διεθνών τηλεφωνικών αριθμών, όμως κάτι τέτοιο θα έχει υψηλές χρεώσεις. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τον Ελληνικό αριθμό. 

3.Όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα, πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο 
κωδικό της αίθουσας και στο τέλος πατήστε δίεση (#).  

4.Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος πατήστε απλά δίεση (#).  

5.Αν ο καθηγητής έχει ξεκλειδώσει την αίθουσα συνδέεστε σ’ αυτή και μπορείτε να 
ακούσετε τον καθηγητή και τους συμμαθητές σας.  

6.Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με τον καθηγητή. 
 

 

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία, δείτε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 

στο site:  

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-

03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#4-episis-to-link-tha-to-steilo-

stous-mathites-me-e-mail-tha-isxyei-to-idio-link-gia-kathe-fora-pou-theloun-na-

syndethoyn 

ή επικοινωνήστε με το Σχολείο στο email: 7gymathi@sch.gr 

 

Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α  
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